Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kyjove,
konaného dňa 10. decembra 2018

1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Juraj Chamila. Privítal
novozvoleného kandidáta na starostu obce Milana Dirgu, prítomných novozvolených
kandidátov na poslancov, predsedu miestnej volebnej komisie Bc. Ľuboslavu Regeciovú,
hlavného kontrolóra obce Ing. Martina Brillu, riaditeľku ZŠ s MŠ Kyjov Mgr. Helenu Hricovú
a zamestnancov obce Bc. Tatianu Hodošiovú a Mgr. Ivetu Diňovú. Následne vyzval
predsedníčku miestnej volebnej komisie Bc. Ľuboslavu Regeciovú, aby informovala
prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.
2./ Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva bola
určená pani Mgr. Iveta Diňová.
3./ Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
O výsledkoch volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.
novembra 2018 všetkých prítomných oboznámila predsedníčka miestnej volebnej komisie Bc.
Ľuboslava Regeciová.
Na základe zistených výsledkov miestna volebná komisia vyhlasuje, že starostom obce
Kyjov na volebné obdobie 2018-2022, po zložení zákonom predpísaného sľubu sa stáva:
Milan Dirga s počtom platných hlasov 185.
Na základe zistených výsledkov miestna volebná komisia vyhlasuje, že poslancami
obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022, po zložení zákonom
predpísaného sľubu sa stávajú:
1. Milan Petruš s počtom platných hlasov

202

2. Michal Hodoši s počtom platných hlasov

194

3. Marek Kyseľa s počtom platných hlasov

187

4. Renáta Lipovská s počtom platných hlasov

179

5. PaedDr. Anna Molnárová s počtom platných hlasov

152

6. Ing. Michal Petrík s počtom platných hlasov

141
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7. Ing. Patrik Čuba s počtom platných hlasov

137

Predsedníčka miestnej volebnej komisie prítomných informovala, že ňou podpísaná
správa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Kyjov vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa konali 10. novembra 2018 tvorí prílohu zápisnice. Následne vyzvala
novozvoleného starostu obce Milana Dirgu, aby zložil predpísaný sľub.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zvolený starosta obce Milan Dirga zložil zákonom predpísaný sľub do rúk
odchádzajúceho starostu obce Mgr. Juraja Chamilu v znení "Sľubujem na svoju česť a
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej
republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“
Starosta obce Mgr. Juraj Chamila mu odovzdal insígnie a predsedníčka miestnej
volebnej komisie Bc. Ľuboslava Regeciová mu odovzdala osvedčenie o zvolení. Tento sľub
potvrdil svojim podpisom.
Sľub starostu obce Kyjov je prílohou zápisnice.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva v Kyjove
Novozvolený starosta obce Milan Dirga vyzval poslanca Milana Petruša, aby
v zastúpení zvolených poslancov prečítal zákonom stanovený sľub poslancov obecného
zastupiteľstva: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
Poslanci svojim podpisom potvrdili tento sľub. Predsedníčka miestnej volebnej komisie
Bc. Ľuboslava Regeciová im odovzdala osvedčenia o zvolení.
Sľub poslancov obecného zastupiteľstva je prílohou zápisnice.
d) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Kyjov Milan Dirga sa poďakoval bývalému starostovi obce
Kyjov Mgr. Jurajovi Chamilovi za jeho vykonanú prácu počas jeho pôsobenia a zaželal mu
pevné zdravie a šťastie. Starosta obce zaželal všetkým pevné zdravie, pozval prítomných
novozvolených poslancov na spoluprácu v záujme občanov obce a v záujme ďalšieho rozvoja
obce. Následne sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia, informoval prítomných o programe
ustanovujúceho zasadnutia OZ.
e) Vystúpenie starého starostu obce
Odchádzajúci starosta obce Mgr. Juraj Chamila sa rozlúčil s poslancami OZ,
poblahoželal novozvolenému starostovi Milanovi Dirgovi a novozvoleným poslancom OZ veľa
úspechov do ich práce v nastávajúcom období. Stručne zhrnul históriu svojho pôsobenia
a povedal, že sa veľa za toto celé obdobie zmenilo v práci a v činnosti úradu, a že je potrebné
venovať mimoriadne úsilie pri chode obecného úradu v súčasnej dobe, a to najmä v súvislosti
so schválenými projektmi. Zástupca obce Milan Petruš sa poďakoval v mene všetkých
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odchádzajúcemu starostovi Mgr. Jurajovi Chamilovi a zaželal mu pevné zdravia a všetko dobré
do ďalšieho života. Takisto sa rozlúčili s odchádzajúcim starostom všetci prítomní.
4./ Schválenie programu a overovateľov zápisnice
(ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva)
Starosta obce Milan Dirga predniesol program na schválenie a za overovateľov boli navrhnutí
: Renáta Lipovská a PeadDr. Anna Molnárová.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
(ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva)
5.Voľba pracovných komisií
mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
(alebo len návrhovej komisie)
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
(oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva)
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
11. Rôzne
12. Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva program zasadnutia a overovateľov zápisnice OZ
jednohlasne schválili.
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5./ Voľba pracovných komisií
Starosta obce Milan Dirga navrhol do návrhovej komisie na schválenie Ing. Michala Petríka
a Ing. Patrika Čubu a vyzval poslancov, aby za prednesený návrh hlasovali.
Poslanci OZ jednohlasne schválili návrhovú komisiu
- návrhová komisia: Ing. Michal Petrík a Ing. Patrik Čuba.
6./ Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce Milan Dirga predniesol svoj návrh o poverenie zastupovaním starostu
a navrhol poslanca Milana Petruša.
Poslanci OZ jednohlasne schválili návrh o poverenie zastupovaním starostu poslanca
Milana Petruša a berie na vedomie.
7./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
(oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva)
Starosta obce Milan Dirga predniesol svoj návrh o poverenie poslanca obecného
zastupiteľstva a navrhol poslanca Michala Hodošiho.
Poslanci jednohlasne schválili návrh o poverenie poslanca obecného zastupiteľstva za
poslanca Michala Hodošiho.
8./ Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce Milan Dirga navrhuje predsedov a členov komisii na schválenie:
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov :
verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný
záujem a nesmie uprednostniť osobný záujem pred záujmom verejným
- komisia na ochrana verejného poriadku: dbať na bezpečnosť v obci
- komisia na rozvoj vzdelávania kultúry a športu: podieľať sa pri organizovaní športových
a kultúrnych akcií v obci
- komisia na ochranu životného prostredia: dbať na poriadok v obci
- komisia na finančnú správu obecného majetku: spravovanie majetku

a volí predsedov a členov komisií:
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov:
členovia: PaedDr. Anna Molnárová, Ing. Patrik Čuba
predseda: Milan Petruš

- komisia na ochrana verejného poriadku:
členovia: Renáta Lipovská, PaedDr. Anna Molnárová
predseda: Milan Petruš
- komisia na rozvoj vzdelávania kultúry a športu:
členovia: PaedDr. Anna Molnárová, Milan Petruš
predseda: Renáta Lipovská
- komisia na ochranu životného prostredia:
členovia: Marek Kyseľa
predseda: Ing. Michal Petrík
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- komisia na finančnú správu obecného majetku:
členovia: Ing. Patrik Čuba, Ing. Michal Petrík
predseda: Michal Hodoši
Poslanci OZ jednohlasne schválili zvolených predsedov a členov komisií.
9./ Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
Kontrolór obce Kyjov pán Ing. Martin Brilla predniesol návrh na plat starostu obce
Kyjov. Na základe v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov navrhuje plat starostovi obce Kyjov, Milanovi Dirgovi vo výške
1 746 € v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku 1,83(podľa § 4 ods. 1.)
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu (954 x 1,83 = 1745,82 €) po zaokrúhlení vo výške
1 746,00,- €.
Starosta obce Milan Dirga vzhľadom nato, že začína sa vyjadril, že akékoľvek navýšenie
by neprijal a poslanci teda jeho vyjadrenie uvítali a žiadne navýšenie platu nenavrhli.
Poslanci OZ jednohlasne schválili plat starostovi obce Kyjov Milanovi Dirgovi v
základnej výške 1746 €.
OZ prerokovalo platné Zásady odmeňovania poslancov a navrhlo nasledovné úpravy:
Obecné zastupiteľstvo v Kyjove súhlasí s doterajšou výškou odmeny poslancov OZ
v Kyjove vo výške 50,- € za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva
/Zásady odmeňovania poslancov OZ /.
Obecné zastupiteľstvo v Kyjove navrhuje zvýšiť odmenu poslancov OZ z 15 € na 25 €
za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní poslancov, ktoré je zvolané starostom
obce, resp. zástupcom starostu /Zásady odmeňovania poslancov OZ/.
Obecné zastupiteľstvo v Kyjove navrhuje zvýšiť odmenu poslancov OZ z 15 € na 25 €
za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva /Zásady odmeňovania
poslancov OZ/.
Obecné zastupiteľstvo v Kyjove navrhuje zvýšiť odmenu členom komisií, ktorí nie sú
poslancami za každú účasť na zasadnutí z 15 € na 25 €, maximálne však 100 € ročne.
Obecné zastupiteľstvo v Kyjove navrhuje zvýšiť odmenu pre zástupcu starostu obce zo
70 eur na 100 € za každý kalendárny mesiac. /Zásady odmeňovania poslancov OZ/.
Poslanci OZ jednohlasne schválili Zásady odmeňovania poslancov OZ po úpravách.
Návrh na určenie platu starostu obce je prílohou zápisnice.
Zásady odmeňovania poslancov OZ je prílohou zápisnice.
10./ Schválenie rozpočtu na rok 2019
Hlavný kontrolór obce Kyjov pán Ing. Martin Brilla predniesol stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 a 2021 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Oboznámil prítomných, že celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový, s prebytkom 5 800,€, pričom celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 506 530 € a celkové výdavky vo výške
500 730 €.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov žiadala zriaďovateľa o navýšenie finančných prostriedkov
na originálne kompetencie, vzhľadom k tomu, že od 1.1.2019 bude zvyšovanie platov
nepedagogickým zamestnancom aj pedagogickým zamestnancom v školstve a zvýšenie
minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. Od 1.1.219 bude zvýšenie platov o 10%. Starosta
obce Milan Dirga navrhol na schválenie zvýšenie rozpočtu MŠ zo 48 000,- € na 51 600,- €.
Poslanci OZ jednohlasne schválili navýšenie rozpočtu MŠ na 51 600,- €.
Dofinancovanie finančných prostriedkov na originálne kompetencie je prílohou zápisnice.
Poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
na roky 2019 až 2021, ktoré je prílohou zápisnice.
Poslanci OZ jednohlasne schválili rozpočet na rok 2019 s úpravou o navýšenie
prostriedkov pre originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ o 3 600 € a vzali na vedomie rozpočty
na roky 2020 a2021.
11./ Rôzne
Kontrolór obce Kyjov pán Ing. Martin Brilla predniesol plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Kyjov na I. polrok 2019.
OZ sa oboznámilo s plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kyjov na I.
polrok 2019, ktoré je prílohou zápisnice.
OZ jednohlasne schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kyjov na
I. polrok 2019 a poverilo ho výkonom kontrol.
V tomto bode sa ďalej prejednávalo aj Všeobecné záväzné nariadenie obce Kyjov - O
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce Milan Dirga navrhol nenavyšovať výšku poplatkov, ale navrhol, aby sa
vymáhali nedoplatky za komunálny odpad.
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili, že poplatky obce sa nenavýšia, Všeobecné záväzné
nariadenie obce ostáva nezmenené, poplatok za komunálny odpad ostáva vo výške 12 € na
jednu osobu, nedoplatky za komunálny odpad sa budú vymáhať.
Starosta obce Milan Dirga dal návrh na schválenie na kúpu posypávača za obecným
traktorom na posypanie miestnej komunikácie.
Poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu posypávača.
Starosta obce Milan Dirga prítomných oboznámil s akciami, ktoré má naplánované
a zároveň požiadal poslancov OZ o pomoc pri realizácií týchto akcií:
- dňa 29.12.2018 Obecná zabíjačka,
- dňa 31.12.2018 Silvester,
- dňa 02.02.2019 Ples
6

12./ Záver
Na záver sa starosta obce Milan Dirga poďakoval všetkým prítomným za účasť a tým
rokovanie ustanovujúceho zasadnutia ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Renáta Lipovská......................................................................................
PaedDr. Anna Molnárová........................................................................
Zapisovateľka: Mgr. Iveta Diňová..........................................................

V KYJOVE dňa 12. decembra 2018

..............................................
Milan Dirga
starosta obce
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